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Η HTC φέρνει την 
επανάσταση στον 
τρόπο καθαρισμού 
δαπέδων

Twister™ 
– για λαμπρά αποτελέσματα καθαρισμού, κάθε μέρα

Το Twister™ είναι ένα επαναστατικό σύστημα καθαρισμού, που αποτελείται από δίσκους με 
δισεκατομμύρια μικροσκοπικά διαμάντια, τα οποία καθαρίζουν και γυαλίζουν το δάπεδο με 
μηχανικό τρόπο, αντί να χρησιμοποιούν χημικές ουσίες. Το Twister™ μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί στις πλέον συνηθισμένες επιφάνειες δαπέδων, όπως μωσαϊκό, φυσική πέτρα, σκυρόδε-
μα, βινύλιο και σε εποξειδικά δάπεδα. Το Twister™ είναι ένα εργαλείο που μετατρέπει τα 
μουντά και φθαρμένα σας δάπεδα σε καθαρά, γυαλιστερά και φωτεινά δάπεδα. Το Twister™ 
έχει μοναδικά πλεονεκτήματα που είναι επωφελή τόσο για την εταιρία καθαρισμού όσο και 
για τον ιδιοκτήτη του δαπέδου. 

Hybrid™

– κάνει το παλιό σας δάπεδο να φαίνεται σαν καινούργιο

Η HTC δίνει μια νέα λύση στο πρόβλημα ανακαίνισης πέτρινων δαπέδων. Το σύστημα DCS 
Hybrid™ αναζωογονεί τα κατεστραμμένα και έντονα φθαρμένα μωσαϊκά και δάπεδα από 
φυσική πέτρα. Το DCS Hybrid™, που είναι εύχρηστο και φιλικό προς το περιβάλλον, σας 
επιτρέπει να αφαιρείτε λεκέδες, γρατσουνιές και τη «φλούδα πορτοκαλιού» (όξινα), χρησιμο-
ποιώντας μόνο κοινά μηχανήματα καθαρισμού και νερό. Φρεσκάρετε το δάπεδό σας αντί να 
το αντικαταστήσετε!

Το DCS – Σύστημα Καθαρισμού με Διαμάντια – είναι 
ένας νέος τρόπος μηχανικής επεξεργασίας και συντή-
ρησης δαπέδων με τη χρήση μικροσκοπικών διαμαντι-
ών. Υπάρχουν δύο διαφορετικές μέθοδοι DCS: Twister™  
και Hybrid™.
Και τα δύο συστήματα υπάγονται στο  
φιλικό προς το περιβάλλον  
επαναστατικό καθαρισμό. 
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Μηχάνημα καθαρισμού 
–κερώματος δαπέδων

Προϊόν καθαρισμού

Είναι εύκολο να αποκτήσετε το 
άψογο δάπεδο Τέσσερις λόγοι για 
εξυπνότερο καθαρισμό

Εξαίρετη ποιότητα 
– καθαρά δάπεδα με αστραφτερή  
  γυαλάδα κάθε μέραΟι  

δίσκοι Twister™ αναδεικνύουν τα όμορφα χαρακτηριστικά 
του δαπέδου σας. Τα αποτελέσματα είναι απίστευτα! Η 
μέθοδος Twister™ είναι μοναδική από την άποψη ότι δεν 
χρειάζονται πλέον βερνίκια, κεριά* ή τακτική συντήρηση! 
Το μυστικό που κρύβεται πίσω από τα έξοχα αποτελέσμα-
τα είναι η χρήση μηχανικού καθαρισμού με δισεκατομμύ-
ρια μικροσκοπικά διαμάντια.

• Υψηλά επίπεδα γυαλάδας
• Απόλυτη καθαριότητα
• Ευκολότερη συντήρηση

Οικονομικό 
– ταχύτερος, ευκολότερος και  
  φθηνότερος καθαρισμός

Το Twister™ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιονδήποτε 
τύπο δαπέδου χωρίς να χρειάζεται αλλαγή της μεθόδου ή 
του εξοπλισμού καθαρισμού. Αν αυτό συνδυαστεί με την 
κατάργηση της τακτικής συντήρησης και τη μεγάλη 
διάρκεια ζωής * των δίσκων Twister™, εξοικονομείται 
χρόνος και χρήμα. Το Twister™ αποτελεί, επίσης, μια 
οικονομική επιλογή χάρη στην κατάργηση** των χημικών 
ουσιών, συγκρινόμενο με τις παραδοσιακές μεθόδους 
καθαρισμού με τη χρήση χημικών ουσιών. Με το Twister™, 
ο ιδιοκτήτης του δαπέδου απολαμβάνει ένα καθαρότερο 
δάπεδο με αστραφτερή γυαλάδα. Η εταιρία καθαρισμού 
παρέχει εργασίες υψηλής ποιότητας ευκολότερα και 
ταχύτερα.

• Μειώστε το χρόνο καθαρισμού
• Δεν χρειάζεται τακτική συντήρηση
• Δίσκος Twister™ με μακρά διάρκεια ζωής
• Δεν χρειάζονται χημικές ουσίες

* Το Twister™ βελτιώνει την ποιότητα και παρατείνει τη διάρκεια ζωής των  
 δαπέδων με κέρινες επιστρώσεις.  

*  Υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τουλάχιστον 25 000 m2

** Αν το δάπεδο είναι σε κακή κατάσταση, προσθέστε μια μικρή  
 δόση Αναζωογονητικού Δαπέδων Twister™. Όταν αναβαθμίζετε την  
 κατάσταση του δαπέδου, συνιστάται επίσης η χρήση Αναζωογονητικού  
 Δαπέδων™ Twister.
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Περιβαλλοντική βιωσιμότητα 
– φιλικός προς το περιβάλλον καθαρισμός, 
απλώς με προσθήκη νερού

Η χρήση προϊόντων που είναι συμβατά με το περιβάλλον 
ωφελεί τους πάντες. Η μέθοδος Twister™ αποτελεί τη 
μόνη, απόλυτα φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική 
λύση στον παραδοσιακό καθαρισμό με χημικές ουσίες. 
Ταυτόχρονα, η μέθοδος Twister™ είναι τόσο αποτελεσματι-
κή, που το αποτέλεσμα είναι ένα καθαρό και υγιεινό 
δάπεδο, χωρίς να χρειάζεται κέρωμα ή βερνίκωμα. 
Επιλέξτε τη φιλική προς το περιβάλλον λύση, χρησιμοποι-
ώντας το σύστημα Twister™ για την καθημερινή συντήρη-
ση του δαπέδου σας. 

• Μειωμένη χρήση χημικών ουσιών 
 – χρειάζεται μόνο νερό
 κατά τον καθημερινό καθαρισμό*
• Δεν χρειάζονται κεριά, βερνίκια ή τακτική 
 συντήρηση

Φιλικό προς το χρήστη 
– η ίδια διαδικασία με καλύτερα  
  αποτελέσματα

Με το σύστημα Twister™ χρειάζεστε μόνο νερό για τον 
καθαρισμό. Σκουπίστε το δάπεδο, επιλέξτε τον κατάλληλο 
δίσκο Twister™, προσθέστε νερό και θέστε σε λειτουργία 
το αυτόματο μηχάνημα καθαρισμού (scrubber). Αυτά είναι 
μόνο που χρειάζεται να κάνετε για ένα άριστο φινίρισμα. 

• Οι δίσκοι Twister™ ταιριάζουν σε όλους τους τύπους  
 μηχανημάτων και διατίθενται σε διάφορα μεγέθη
• Το Twister™ αντικαθιστά τους κοινούς δίσκους και τις  
 χημικές ουσίες. Ωστόσο, η διαδικασία καθαρισμού  
 δεν αλλάζει.
• Μια αποτελεσματική μέθοδος που εξοικονομεί   
 χρόνο. Αρκεί μία φάση καθαρισμού με το Twister™  
 ακόμα και στις πιο απαιτητικές επιφάνειες!

*  Αν το δάπεδο είναι σε κακή κατάσταση, προσθέστε μια μικρή δόση  
 Αναζωογονητικού Δαπέδων Twister™. Όταν αναβαθμίζετε την   
 κατάσταση του δαπέδου, συνιστάται επίσης η χρήση Αναζωογονητικού  
 Δαπέδων Twister™.



DCS Twister™ + Hybrid™ 
Μία λύση για κάθε είδος  
δαπέδου

DCS Twister™ Standard
Πρόκειται για μία μέθοδο τριών βημάτων που εκτελείται 
κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης διαδικασίας καθαρι-
σμού. Για την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων, για 
κάθε βήμα Twister™ απαιτούνται κανονικά 2-3 εβδομάδες 
εφαρμογής του Αναζωογονητικού Δαπέδων, ανάλογα με 
την κατάσταση του δαπέδου πριν από την έναρξη της 
διαδικασίας. Δεν απαιτείται πρόσθετος χρόνος ή κόπος με 
τη μέθοδο Twister™ Standard. Να χρησιμοποιείτε το δίσκο 
Twister™ Λευκό κατά την καθημερινή συντήρηση έως ότου 
η επιφάνεια καθαρίσει και γίνει ομοιόμορφη. Αλλάξτε σε 
Twister™ Κίτρινο και βελτιώστε το λούστρο. Το δάπεδο θα 
λάμψει. Συνεχίστε με το δίσκο Twister™ Πράσινο και το 
αποτέλεσμα θα είναι ένα ασύγκριτα αστραφτερό και 
καθαρό δάπεδο. Για την καθημερινή συντήρηση να 
χρησιμοποιείτε το δίσκο Twister™ Πράσινο, έτσι ώστε να 
διατηρηθεί η στιλπνότητα και η λαμπρότητα του δαπέδου.

DCS Twister™ Intensive 
Ακριβώς η ίδια μέθοδος με το Twister™ Standard, με τη 
διαφορά ότι κάθε βήμα εκτελείται με 6-10 διαδοχικά 
περάσματα. Η μέθοδος Twister™ Intensive εφαρμόζεται 
πέραν της συνηθισμένης διαδικασίας καθαρισμού. Η 
μέθοδος Twister™ Intensive έχει το πλεονέκτημα ότι 
αναβαθμίζει αμέσως την κατάσταση του δαπέδου. 
Μεγάλες επιφάνειες μπορούν να φινιριστούν μέσα σε 
μόλις μία εργάσιμη μέρα, ανάλογα με την αποτελεσματι-
κότητα του μηχανήματος καθαρισμού και τον αρχικό 
βαθμό φθοράς του δαπέδου. Σε πέτρινα δάπεδα να 
χρησιμοποιείτε Αναζωογονητικό Δαπέδων κατά τη 
διάρκεια της φάσης αναβάθμισης.

DCS Twister™ Extreme 
Συνιστά την κορυφαία μέθοδο επίτευξης άψογης γυαλά-
δας και λούστρου. Το δάπεδο γυαλίζεται με υψηλόστροφο 
μηχάνημα και το δίσκο Twister™ Πράσινο. Μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν όλοι οι
τύποι υψηλόστροφων μηχανημάτων. 

DCS Hybrid™

Η μέθοδος Hybrid™ είναι ένας συνδυασμός απαλού 
τριψίματος και της μεθόδου Twister™ που φρεσκάρει ένα 
φθαρμένο πέτρινο δάπεδο με βαθιές γρατσουνιές ή 
«φλούδα πορτοκαλιού» (όξινα). Ξεκινήστε την εργασία με 
το δίσκο Hybrid™ Μαύρο και συνεχίστε αμέσως με το 
δίσκο Hybrid™  Κόκκινο για απαλό τρίψιμο της πέτρινης 
επιφάνειας. Η επιφάνεια θα πρέπει να καθαρίζεται έως 
ότου το δάπεδο αποκτήσει μια ομοιόμορφη όψη ύστερα 
από κάθε βήμα, σε τουλάχιστον 8 περάσματα. Το απαλό 
τρίψιμο Hybrid™ πραγματοποιείται με νερό. Συνεχίστε με τη 
μέθοδο Twister™ Standard ή Intensive, όπως περιγράφεται 
πιο πάνω.

www.htc-twister.com



Τύπος δαπέδου: Φυσική πέτρα και ξύλο
Τοποθεσία: Κρουαζιερόπλοιο

Τύπος δαπέδου: Μάρμαρο
Τοποθεσία: Διεθνές αεροδρόμιο



Συνοπτική παρουσίαση  
προϊόντων

Twister™  Μαύρο
Για εντατικό καθαρισμό λεκιασμένων και βρόμικων βιομηχανικών δαπέδων και γυμνών επιφανειών 
σκυροδέματος. Αφαιρεί λάδι, γράσο, αιθάλη και αποτυπώματα από φορτηγά οχήματα.  
Το Twister™ Μαύρο είναι η λύση για τη βιομηχανία.

DCS Twister™

Twister™  Κόκκινο
Για εντατικό καθαρισμό φθαρμένων πέτρινων δαπέδων. Το Twister™ Κόκκινο αφαιρεί γρατσουνιές και 
λεκέδες από την επιφάνεια. Η επιφάνεια αποκτά μια καθαρή, ματ όψη και έχει προετοιμαστεί κατάλ-
ληλα για τα επόμενα βήματα της μεθόδου Twister™.

Twister™  Λευκό
Συνιστά το 12ο βήμα των μεθόδων Standard ή Intensive Twister™. Το Twister™ Λευκό αφαιρεί μικρο-
γρατσουνιές από την επιφάνεια. Η επιφάνεια αποκτά μια απαλή ματ όψη, έχει καθαρίσει και προετοι-
μαστεί κατάλληλα για τα επόμενα βήματα της μεθόδου Twister™.

Twister™  Κίτρινο
Συνιστά το 2ο βήμα των μεθόδων Standard ή Intensive Twister™. Με την ολοκλήρωση του σταδίου 
αυτού, η επιφάνεια έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για το τελευταίο βήμα της μεθόδου Twister™.

Twister™  Πράσινο
Συνιστά το τελευταίο βήμα των μεθόδων Standard ή Intensive καθώς και για την καθημερινή συντή-
ρηση του δαπέδου. Αν χρησιμοποιείται τακτικά, η επιφάνεια δεν χάνει την αστραφτερή γυαλάδα της. 
Το Twister™ Πράσινο είναι ιδανικό για χρήση σε όλες τις επιφάνειες δαπέδων, όπως πέτρα, βινύλιο και 
λινόλαιο. Για υψηλόστροφο γυάλισμα του HTC Superfloor™, μωσαϊκών και δαπέδων από φυσική 
πέτρα. Το Twister™ Πράσινο είναι, επίσης, πολύ αποτελεσματικό στο γυάλισμα δαπέδων με στιλπνή 
επίστρωση βινυλίου και λινόλαιου.

Αναζωογονητικό Δαπέδων Twister™  

Για πέτρινα δάπεδα σε κακή κατάσταση, προσθέστε μια μικρή δόση Αναζωογονητικού Δαπέδων 
Twister™. Όταν αναβαθμίζετε την κατάσταση του δαπέδου, συνιστάται επίσης η χρήση Αναζωογονητι-
κού Δαπέδων Twister™. Λειτουργεί άριστα ως στιλβωτικό ψεκασμού με το υψηλόστροφο γυάλισμα 
Twister™. Το Αναζωογονητικό Δαπέδων Twister™ είναι ασφαλές για το περιβάλλον και έχει εγκριθεί ως 
«Καλή Περιβαλλοντική Επιλογή» από το Σουηδικό Οργανισμό για τη Διατήρηση της Φύσης. Το 
Αναζωογονητικό Δαπέδων Twister™ δεν περιέχει κερί ούτε βερνίκι.
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DCS Hybrid™

Hybrid™  Μαύρο
Το Hybrid™ Μαύρο είναι ο πλέον χονδρόκοκκος δίσκος της σειράς DCS Hybrid™.
Εξουδετερώνει μικρές χαρακιές, τυχόν διαφορές ύψους, την υπερβολική φθορά και τις κηλίδες.

Hybrid™  Κόκκινο
Το τελευταίο βήμα στην ανακαίνιση με DCS Hybrid™. Προετοιμάζει το δάπεδο για περαιτέρω αναβάθ-
μιση με το Twister™.

Το DCS Hybrid™ αποτελείται από αδαμάντινα τμήματα με δύο διαφορετικά μεγέθη κόκκου, σε συνδυασμό με ένα δίσκο 

εμποτισμένο σε διαμάντια, ο οποίος είναι στερεωμένος σε μαλακή βάση Velcro. Διατίθεται σε μεγέθη 14”, 17”, 20” και 21”. 

Το DCS Hybrid™ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα μηχανήματα καθαρισμού (scrubber) μονής κεφαλής. Για μεγαλύτε-

ρες επιφάνειες χρησιμοποιήστε αυτόματα μηχανήματα καθαρισμού (scrubber) με επαρκή καθοδική πίεση (70 kg τουλάχι-

στον).

Τοποθετήστε τους δίσκους Twister™ και Hybrid™ σε βάση Velcro

Για μέγιστη διάρκεια ζωής και βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμο-
ποιήστε τους δίσκους DCS Twister™ σε βάση Velcro χωρίς 
κεντρικό κλείδωμα. Οι δίσκοι DCS Hybrid™ πρέπει να  
χρησιμοποιούνται με βάση Velcro. 



Τύπος δαπέδου: Βινύλιο
Τοποθεσία: Σκανδιναβική αλυσίδα ξενοδοχείων

Τύπος δαπέδου: HTC Superfloor™

Τοποθεσία: Έκθεση αυτοκινήτων
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Οδηγός συντήρησης  
δαπέδων με το DCS

Μωσαϊκό
Μάρμαρο
Ασβεστόλιθος

Τύπος δαπέδου Πώς να καθαρίζετε με το Twister™ 

Ιδανικό για αναβάθμιση (Twister™ Intensive
ή Standard) και καθημερινή συντήρηση με το Twister™ 
Πράσινο. Το στεγνό στίλβωμα είναι αποτελεσματικό Για 
υψηλότερα επίπεδα γυαλάδας (Twister™ Extreme). Σε 
επιφάνειες που είναι σε καλή κατάσταση, οι οποίες 
έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία
με χημική κρυσταλλοποίηση, να χρησιμοποιείτε μόνο 
Twister™ Πράσινο για τη συντήρηση.

Συνιστώμενα προϊόντα DCS

Hybrid™ Μαύρο

Hybrid™ Κόκκινο

Twister™ Κόκκινο

Twister™ Λευκό

Twister™ Κίτρινο

Twister™ Πράσινο

Πλαστικό
Βινύλιο

Ιδανικό για αναβάθμιση (Twister™ Intensive ή Standard) 
και καθημερινή συντήρηση με το Twister™ Πράσινο. Το 
στεγνό στίλβωμα είναι αποτελεσματικό για υψηλότερα 
επίπεδα γυαλάδας (Twister™ Extreme). Το Twister™ 
Πράσινο παρέχει εξαιρετικά επίπεδα γυαλάδας «υγρής 
όψης» (τιμή γυαλάδας άνω του 70) σε κέρινες 
επιστρώσεις που είναι σε καλή κατάσταση. 

Twister™ Λευκό

Twister™ Κίτρινο

Twister™ Πράσινο

Κεραμικά πλακίδια Ιδανικό για αναβάθμιση (Twister™ Intensive ή Standard) 
και καθημερινή συντήρηση με το Twister™ Πράσινο. Αν 
χρειάζεται, σας συνιστούμε να ξεκινήσετε την αναβάθμι-
ση με το Twister™ Κόκκινο.

Twister™ Κόκκινο

Twister™ Λευκό

Twister™ Κίτρινο

Twister™ Πράσινο

Λινόλαιο
Γρανίτης

Καθημερινή συντήρηση με το Twister™ Πράσινο. Twister™ Πράσινο

HTC Superfloor™,
γυαλισμένο σκυρόδεμα

Καθημερινή συντήρηση με το Twister™ Πράσινο. 
Το στεγνό στίλβωμα είναι αποτελεσματικό για 
υψηλότερα επίπεδα γυαλάδας (Twister™ Extreme).

Twister™ Πράσινο

Σπατουλαριστό
σκυρόδεμα

Ιδανικό για αναβάθμιση (Twister™ Intensive ή Standard) 
και καθημερινή συντήρηση με το Twister™ Πράσινο. 

Twister™ Λευκό

Twister™ Κίτρινο

Twister™ Πράσινο

Αγυάλιστο σκυρόδεμα Καθημερινή συντήρηση με το Twister™ Μαύρο. Για 
επιφάνειες με υψηλή συχνότητα καθαρισμού, 
χρησιμοποιήστε το Twister™ Κόκκινο.

Twister™ Μαύρο

Twister™ Κόκκινο

Ρητινούχα δάπεδα     
(εποξειδικά, ακρυλικά)

Παλαιά δάπεδα – καθημερινή συντήρηση με το Twister™ 
Κόκκινο. Για υπερβολικά βρόμικες επιφάνειες, 
χρησιμοποιήστε το Twister™ Μαύρο. Καινούργια δάπεδα 
– καθημερινή συντήρηση με το Twister™ Πράσινο.

Twister™ Μαύρο

Twister™ Κόκκινο

Twister™ Πράσινο

Για αναλυτικότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.htc-twister.com



www.htc-twister.com
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Head office

HTC Sweden AB

PO Box 69

614 22 Söderköping

Sweden

Street (delivery) address:

Klevvägen 7

614 92 Söderköping

Sweden

Phone: +46 (0)121-29400

Fax: +46 (0)121-15212 

E-mail: info@htc-sweden.com 

www.htc-floorsystems.com

HTC Floor Systems GmbH

Im Petersfeld 7

65624 Altendiez

Germany

Phone: +49 (0) 6432 / 64558 - 0

Fax: +49 (0) 6432 / 64558 - 22

E-mail: info@htc-europe.de 

www.htc-floorsystems.com

HTC Inc.

PO Box 5077

Knoxville, TN 37928

USA

Phone: +1 865 689 2311

Fax: +1 865 689 3991

E-mail: info@htc-america.com 

www.htc-floorsystems.com

HTC Floor systems Ltd.

Unit 4 Kingston Business Park

Dunfermline Court

Maidstone Road

Kingston

Milton Keynes

MK10 0BY 

Great Britain

Phone: +44 (0)845 4602500

Fax: +44 (0) 845 460 1500 

E-mail: info@htc-europe.co.uk 

www.htc-floorsystems.com

HTC France S.A.S.

ZI Mondeville Sud

Rue Nicéphore Niepce 

14120 Mondeville

France

Phone: +33 (0)2 31 34 27 00

Fax: +33 (0)2 31 34 09 29

E-mail: info@htc-europe.fr

www.htc-floorsystems.com


